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Aktivitetscenter går all in
på genbrug
I Aktivitetscenteret på Sydvestvej har de frivillige travlt med at producere nye ting af genbrugsmaterialer.
Bordpynt til arrangementer lavet af gamle overheads og muleposer syet af brugte bannere bliver
produceret af frivillige på det lille værksted til en herlig summen af glad småsnakken, symaskinelyd og
kreativ aktivitet.
Af Glostrup Kommune,
Center for Kultur, Idræt og Foreninger

Også gamle overheads kan genbruges. Jeanne, der er ansvarlig for det kreative område i
Aktivitetscenteret, fik doneret en bunke gamle

Brugte bannere, som egentlig bare er et stort

farvede overheads og tænkte straks, at det

stykke stof, kan sagtens omdannes til nye

gamle plast måtte kunne bruges til noget. Det

brugbare ting. Bannerne kommer fra forskel-

blev til sirlige lysestager med udklip, alt efter

lige kampagner, fx seneste folketingsvalg. Et

hvilket bord, de skal pynte. ”Folk bemærker

3x6 m stort banner, som har været hængt op

vores unikke produktioner, og jeg er stolt over

ved Glostrup Station, gav 30 muleposer. ”Det

at kunne fortælle, at de er produceret af gen-

er da alt for ærgerligt at smide alle de gode

brugsmaterialer”, siger Jeanne.

materialer ud”, siger Lone Grannon, leder af
Aktivitetscenteret. ”Muleposerne skal bruges

For tiden bliver der lavet festligt materiale til

til at markedsføre vores dejlige hus på

Glostrup Festival 2022. Aktivitetscenteret sæl-

forskellig vis”. Bannerne er ikke bare
et godt og stærkt materiale.

ger kaffe og kage på festivaldagen. ”Det skal
jo være superhyggeligt at besøge os”, siger

Hver mulepose er helt unik, da

Lone Grannon. ”Så lige nu producerer

mønsteret er forskelligt alt efter

vi dekoration til teltet samt for-

hvorfra på banneret, stoffet er

Jeanne producerer lysestager til påske
arrangement.
Fotograf: Lotte Olsen

klippet.

klæder – alt sammen af genbrugsmaterialer og
stof doneret til huset, naturligvis”.

Muleposer
produceret af
valgkampagne
banner.
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Aktivitetscenteret kan besøges på Sydvestvej
10-12, Glostrup. Mød dem også på Glostrup
Festival 2022 d. 27. august i deres kaffetelt
på festivalpladsen – Egeparken, Stadionvej 80.
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Kender du voksenlærlinge
ordningen?
Vil du opkvalificere en stabil medarbejder med relevant erfaring? En medarbejder der brænder for faget og
vil tage ejerskab for virksomhedens værdier og visioner? Så læs med her…
Af Glostrup Kommune,
Center for Borger og Arbejdsmarked
Jacob Præstmark, Virksomhedskonsulent

Vi vil uddanne flere ufaglærte borgere i Glostrup
Kommune, og vores opmærksomhed centrerer
sig om at opkvalificere langt flere borgere til
kompetente faglærte personer. Faglærte medarbejdere der kan fastholdes i beskæftigelse,
som attraktive aktiver i virksomhederne på
Vestegnen.

Vi har brug for solide og velvillige
arbejdsgivere!
Men vi har også brug for virksomheder der
kan se gevinsten i at investere i en medarbejder, klæde en ufaglært på, gøre en forskel og
stille sociale, faglige, ambitiøse og udfordrende

betaler til personen i oplærings-/praktik- og

prøvetid, hvor både I og eleven kan opsige

rammer til rådighed.

skoleperioden?

uddannelsesaftalen.

En voksenlærlingelev er en arbejdskraft under

En voksenlærling er en person over 25 år,

uddannelse, men som virksomheden er med til

der gennemfører et voksenlærlingeforløb

at forme i den ønskede retning.

med skiftevis skole- og praktikperioder. Gennem voksenlærlingeordningen kan borgeren

Arbejdsmarkedet kalder på ledige hænder og

gennemføre en erhvervsuddannelse og blive

mange ny-ledige vender hurtigt om i døren og

faglært. Voksenlærlingen får voksenelevløn –

står allerede med det ene ben i beskæftigelse,

svarende til lønnen for en ufaglært, i henhold

når de kommer til samtale i jobcentret. Det er

til overenskomsten.

opgangstider, og vi har få ledige i kommunen

PROCESSEN KORT & GODT…
1) Bliv godkendt som praktik virksomhed
2) Find eleven i samarbejde med jobcentret
3) Vælg en uddannelsesaftale
4) Underskriv uddannelsesaftalen med eleven
Søg viden og inspiration på
www.laerepladsen.dk

Vi vil gerne have succes i Glostrup kommune

– men desværre ved vi også, at det er de ufag-

Arbejdsgiver kompenseres for lønudgiften,

lærte som har sværest ved at blive fastholdt i

ved at jobcentret udbetaler tilskud til lønnen.

beskæftigelse, og erfaringen viser, at det igen

Tilskuddet er 45 kr. pr. time, hvis borger kom-

Vi hjælper, hvis I hjælper!

er de ufaglærte, som står først til at miste

mer fra ledighed og 30 kr. pr. time, hvis borger

Vil du hjælpe en borger med at få papir på

ansættelsen.

kommer fra beskæftigelse.

kompetencerne, har du spørgsmål eller vil du

med at få voksne til at gå i lære.

vide mere så kontakt Jobcenter Glostrup.

Derfor skal vi bringe flere borgere

I perioder med de obligatoriske skoleophold får

Jacob Præstmark - Virksomhedskonsulent

fra ufaglært til faglært

arbejdsgiver forhøjet AUB bidrag. (Arbejdsgiver-

jacob.praestmark@glostrup.dk

Vidste du, at arbejdsgivere, der indgår en

nes uddannelsesbidrag).

Mobil: 2341 8891
Glostrup Jobcenter,

uddannelsesaftale med voksne om en erhvervsuddannelse, har ret til tilskud til den løn, de

Elevens første 3 mdr. hos jer, er en gensidig

Rådhusparken 2, 2600 Glostrup
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Glostrup Festival 2022
tager et skridt i
miljørigtig retning
Ølkrus, engangstallerkner og -bestik, papkartoner m.m. Der bliver genereret masser af skrald fra en festlig
dag med mange mennesker, underholdning, mad og drikke - og Glostrup Festival er ingen undtagelse.
Glostrup Forsyning har igennem årene stillet affaldssortering til rådighed, og der er blevet sorteret i
diverse fraktioner. I år går festivalen et lille skridt videre for at genbruge noget af det, der tidligere var
affald.

Af Glostrup Kommune,
Center for Kultur, Idræt og Foreninger

lig ikke stå alene i arbejdet med at skåne miljøet,

Festivalarrangøren, Glostrup Kommune, er

men det er bestemt et skridt i den rigtige retning

spændt på at prøve genbrugskrusene af. ”Vi

for at minimere skraldet efter en festlig dag”,

har i flere år gerne villet af med engangspla-

Glostrup Festival har indgået et samarbejde med

siger Nicki Brunk Lund fra Fodboldklubben IF68,

stickrusene, men har manglet den optimale

virksomheden Genkrus, som udlejer drikkekrus

som bestyrer en af barerne på Glostrup Festival

løsning”, siger festivalkoordinator Lotte Olsen.

til arrangementer. Krusene leveres til arrange-

2022.

”Genkrus er allerede testet af på flere store

mentet og afhentes efterfølgende og bringes

arrangementer med succes, så nu er det bare

til vask i Genkrus’ vaskecentral. På selve festi-

at springe ud i det”.

valpladsen returneres de brugte krus i specielt
indrettede containere, der opstilles strategisk
på pladsen. Det sikrer effektiv indsamling,

Kan det overhovedet betale sig?
Beregningen af miljøpåvirkningen

og at hygiejnekrav overholdes i baren, idet

ved engangskrus versus gen-

personalet ikke skal håndtere snavsede

brugskrus er kompleks. Den

krus samtidigt med rene.

teknologiske rådgivningsvirksomhed Force Technology har

”Som aktør på Glostrup Festival er det et tiltag, jeg hilser velkommen. Det kan selvfølge-

lavet en vurdering af de miljømæssige
konsekvenser ved forskellige serveringsløsninger ved større arrangementer for
Københavns Kommune. I den beskriver de
bl.a., at den samlede miljøpåvirkning mere
end halveres ved at indføre genbrugsbægre.
Rapporten kan læses på www.glostrup.dk/lca
Glostrup Festival finder sted 27. august i
Egeparken, Stadionvej 80, Glostrup.
Se mere: www.glostrupfestival.dk

Den specielt indrettede Genkrus-container.
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Tydelig mærkning af containeren
fremmer rigtig sortering.

Kort nyt
Der sælges ulovlige algebekæmpelsesmidler
Miljøstyrelsens kontrol på algeområdet i 2021

som f.eks. udendørs-rengøringsmidler, der på

dukter, hvor der er vist sikker anvendelse for mil-

viste, at der blev anvendt og solgt ulovlige

butikkens hjemmeside også bliver anbefalet til

jø og sundhed. Man kan kende de godkendte

algebekæmpelsesmidler. Kemikalieinspektionen

bekæmpelse af alger.

produkter på, at de har et registreringsnummer
på etiketten. Produkter uden sådan et nummer

havde 79 ulovlige sager, hvor der blev givet 59
indskærpelser, udstedt 13 påbud og anmeldt

Anvendelse af ikke-godkendte produkter kan

er ikke godkendt og altså ikke lovlige hverken

fem virksomheder til Politiet.

have fatale konsekvenser over for især vandle-

at sælge eller anvende.

vende organismer, hvorfor det er vigtigt kun at
Kemikalieinspektionen har haft fokus på

anvende algebekæmpelsesmidler, der er god-

Algemidler må ikke indkøbes fra udlandet, fx

algeområdet i 2021 og har koncentreret sig

kendte, da det for alle godkendte algemidler er

på en udenlandsk webshop, da midlerne skal

om to områder: Det ene er markedsføring af

vurderet, hvilke forholdsregler der skal tages for

være godkendte i Danmark. Alle godkendte

åbenlyst ulovlige algebekæmpelsesmidler – fx

at undgå fare for sundhed og miljø.

bekæmpelsesmidler - inklusive algebekæmpelsesmidler - kan ses her: https://mst.dk/kemi/

i byggemarkederne og net shops. Produkterne
er typisk ulovlige, fordi de ikke er godkendte jf.

Algebekæmpelsesmidler skal godkendes af

biocidreglerne, eller markedsføres ulovligt som

Miljøstyrelsen for at måtte sælges og anvendes

lovlige rengøringsprodukter til algebekæmpelse

i Danmark. Miljøstyrelsen godkender kun pro-

database-for-bekaempelsesmidler/bmd/
Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Miljøstyrelsen advarer mod træ fra Rusland og Belarus
Virksomheder skal være særligt opmærksomme

Det fremgår af en fælles vejledning fra EU-eks-

Det fremgår af vejledningen, at det på nuvæ-

på træ og træprodukter fra Rusland og Belarus,

pertgruppen for EU’s tømmerforordning og

rende tidspunkt ikke vurderes at være muligt

idet det kan være ulovligt at importere træ fra

Miljøstyrelsen, som styrelsen nu sender til dan-

for virksomheder at opretholde tilstrækkelig

de to lande.

ske træimporterende virksomheder.

kontrol med træets lovlighed, som det kræves
i EU's tømmerforordning, når træet kommer fra
Rusland og Belarus.
EU’s sanktioner mod oligarker kan også have
indflydelse på importen fra de to lande, såfremt
sanktionspålagte oligarker har økonomiske
interesse i forsyningskæden fra skov til eksport.
En oversigt over sanktionerede individer kan
findes på udenrigsministeriets hjemmeside.
Læs alle punkter i vejledningen her: https://
mst.dk/media/241514/vejledning-om-ulovligttrae.pdf
Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk
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Flere grønne varer på butikshylderne
EU-Kommissionen har præsenteret et forslag

Hvis produkterne ikke lever op til de kommende

Onsdag præsenterede EU også en ny fælles stra-

til en forordning, der stiller krav til produkters

krav, må de ikke markedsføres i EU. Det skal

tegi for den grønne omstilling af tekstilsektoren

bæredygtighed og skærper hensynet til miljø

fremme et grønnere forbrug af varer og få flere

i Europa. Strategien har som overordnet mål,

og klima. Fremover skal næsten alle produkter,

virksomheder til at udvikle mere bæredygtige

at alle tekstilprodukter i EU i 2030 skal holde

der forhandles i EU, være mere bæredygtige.

produkter. EU-Kommissionen foreslår desuden,

længere, være genbrugelige og fri for farlige

Kommissionen forventer, at forordningen

at det skal være muligt at forbyde destruktion

stoffer. Intentionen med strategien er blandt

i alt vil spare det globale samfund for 471

af overskudsvarer, og at der stilles specifikke

andet at arbejde i retning af fælles designkrav

megaton CO2-udledninger, når den er fuldt

krav til grønne indkøb for den offentlige

og ens EU-regler for udvidet producentansvar

implementeret.

sektor.

for tekstiler.

Med forslaget til forordning skal alle produk-

Kravene skal indføres gradvist. Og tekstiler

EU’s medlemsstater og Europa-Parlamentet

ter – undtagen blandt andet fødevarer, foder

er formentlig en af de produktgrupper, man

skal forhandle forslagets endelige udformning.

og medicinsk udstyr – vurderes ud fra en lang

starter med ved for eksempel at sætte græn-

række miljø- og klimakrav. Heriblandt hvordan

ser for miljøaftrykket i produktionen af jeans,

produkterne kan vedligeholdes, opgraderes

skjorter og sko. Derudover kan der blive indført

og genanvendes. I dag er det primært ener-

holdbarheds- og genbrugskrav til tekstilproduk-

giforbruget ved produkter som fjernsyn og

terne – inklusive minimumskrav for andelen af

vaskemaskiner, der stilles krav til.

genanvendte fibre i tekstil.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Fremtidens batterier skal være mere bæredygtige
EU’s miljøministre har vedtaget et forslag, som

markant. Batteriernes levetid skal forlænges ved

for transportsektoren med produktionen af

skal gøre fremtidens batterier mere bæredyg-

at sikre højere kvalitet, og ved at de i højere grad

blandt andet el-biler, el-busser og el-lastbiler.

tige.

skal kunne genbruges og repareres. Der vil også

Efterspørgslen efter batterier forventes på

blive taget hensyn til miljøet ved batteriernes

verdensplan at 14-dobles frem mod 2030,

Det skal ikke kun være elektriciteten, der skal

fremstilling ved at sørge for, at udvinding af

og Europa vil på det tidspunkt være verdens

være bæredygtig, når el-bilen, den elektriske

råvarer til batteriproduktion sker miljømæssigt,

næststørste marked for batterier kun overgået

tandbørste eller mobiltelefonen oplades. Bat-

etisk og socialt ansvarligt. Batteriets CO2-aftryk

af Kina.

teriet skal også - ifølge EU - være bæredygtigt.

skal også kunne gøres op.

EU’s Ministerråd har vedtaget et forslag, der

Verdens afhængighed af batterier er stigende,

pæiske grænser skal øges, så Europa bliver

skærper kravene til batteriers bæredygtighed

hvilket især skyldes den grønne omstilling inden

mindre afhængig af batterier produceret i for

Produktionen af batterier inden for de euro-

eksempel Asien.
EU’s Ministerråds forslag skal nu forhandles med
Europa-Parlamentet før et endeligt fælles sæt
regler kan vedtages. Det forventes at være på
plads ved udgangen af året.
Batteriproduktion foregår i dag primært i Asien,
som har stået for op til 98 procent af produktionen af batterier. Med forslaget sætter EU en
ambition om at blive den andenstørste producent af batterier i 2030. Forslaget omfatter alle
slags batterier.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk
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Større danske byer kan skærpe krav til forurenende dieselbiler
Der bliver nu bedre mulighed for renere luft i de

fra februar 2022 dør ca. 4.000 danskere for

montere et partikelfilter på deres køretøj, så de

større danske byer. Et bredt flertal i Folketinget

tidligt hvert år som følge af luftforurening.

fortsat kan færdes i miljøzonerne.

for kommunerne at skærpe miljøzonekravene,

I byerne stammer forureningen især fra partikler

I september 2021 indgik regeringen, SF, Ra-

så det bliver forbudt at køre med dieselper-

i udstødningsgasserne fra gamle dieselbiler

dikale Venstre og Enhedslisten en aftale, der

sonbiler uden partikelfilter i de eksisterende

uden partikelfilter. Dieselpersonbiler vurderes i

skaber bedre mulighed for grønnere, sundere

miljøzoner i København, Frederiksberg, Aarhus,

2022 at stå for 63 procent af partikeludlednin-

byer. Miljøzoner er første skridt i udmøntningen

Odense og Aalborg.

gen og ca. 50 procent af NOx-udledningen fra

af aftalen om "Miljøinitiativer i grønne byer og

trafikken på byveje.

en hovedstad i udvikling" (https://via.ritzau.dk/

har vedtaget en lovændring, der gør det muligt

data/attachments/00756/2ef3b0a8-232f-48f6-

Luftforurening er hvert år skyld i, at tusindvis
af danskere dør for tidligt. Ifølge seneste DCE-

For dieselbilejere i lavindkomstgrupper vil der

a43d-443836068078.pdf), der skal være med

opgørelse (Nationalt Center for Miljø og Energi)

være mulighed for at søge om tilskud til at

til at gøre byerne grønnere og sundere.

Indsats for at hjælpe virksomheder væk fra gas
En række virksomheder kan komme i klemme,

få dækket deres gasbehov, hvis der indtræder

Energistyrelsen står efterfølgende til rådighed

hvis krisen mellem Europa og Rusland intensi-

en alvorlig forsyningskrise.

for videre dialog med virksomhederne.

veres. Energistyrelsen vil derfor påbegynde ny

Kilde: Energistyrelsen, https://ens.dk

indsats, der skal understøtte gasudfasning i de

Energistyrelsen tager kontakt til de ikke-be-

berørte virksomheder.

skyttede virksomheder. Målet er at afdække,
hvordan Erhvervspuljen - samt mulige andre

Den nuværende situation med bl.a. krig i

initiativer - på en effektiv og hurtig måde kan

Ukraine kan betyde, at en række virksomheder

understøtte gasreducerende tiltag i virksom-

står uden adgang til gas og derfor må stoppe

heden, som kan gennemføres på den korte

eller skære ned i deres produktion.

bane. Indsatsen skal samtidig bidrage til, at
virksomhederne så vidt muligt ikke overgår til

De berørte virksomheder er de såkaldte ikke- alternative fossile brændsler frem for grønne
beskyttede gaskunder. Ikke-beskyttede gaskun-

løsninger, såsom elektrificering.

• Listen over ikke-beskyttede gaskunder består
i 2022 af omkring 40 selskaber fordelt på ca.
70 produktionssteder.
• Ikke-beskyttede gaskunder udgør ca. 20-25
pct. af Danmarks gasforbrug.
• Energistyrelsen vil etablere en task-force, som
vil stå for dialogen med virksomhederne.

der er virksomheder, som ikke er garanteret at

Eksport af energiteknologi var i 2021 på over 100 milliarder kroner
Eksporten af energiteknologi og -service var på

Den største eksportvare er stadig vindteknologi,

Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,3

105 mia. kr. i 2021. Det er på samme niveau

som udgør halvdelen af al energiteknologieks-

pct. af den samlede danske vareeksport i 2021.

som året før, viser en opgørelse, der er lavet af DI

port. Men eksporten er lavere end i 2019, hvor

Eksporttallene er et udtryk for eksporten fra

Energi, Green Power Denmark, Energistyrelsen

eksporten af vindenergiteknologi- og service

produktionssteder i Danmark. Vindmøller,

og Dansk Fjernvarme.

var 65,4 mia. kr, hvor eksporten i 2021 var på

energibesparende produkter eller andet, der

49,1 mia. kr.

produceres i eksempelvis Kina eller USA af danske virksomheder tæller ikke med i statistikken.

Dansk eksport af energiteknologi- og service
fastholder i 2021 sit niveau fra 2020. Mens

Det er særligt Storbritannien, Tyskland og USA,

serviceeksporten faldt markant i 2021 som følge

der køber dansk energiteknologi. Eksporten

Rapporten Eksport af energiteknologi og

af coronakrisen, steg vareeksporten af energi-

til Storbritannien steg med 106 pct. fra 2020

-service 2021 findes på https://ens.dk/sites/

teknologi. Det skyldes blandt andet en stigning i

til 2021.

ens.dk/files/Statistik/rapport_energiteknolo-

eksporten af bioenergi- og fjernvarmeteknologi.

gi_2021_endelig.pdf
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Mere kontrol med hvor affaldet ender
Regeringen vil styrke tilsynet med eksport og im-

få en bøde. Regeringen lægger op til at styrke

ringe grad. Regeringen foreslår, at det bliver

port af affald. Det er en central del af målet med

tilsynet med import og eksport af affald fra ca.

Miljøstyrelsen, der står for at udvælge de virk-

den politiske aftale om en grøn affaldssektor.

100 til ca. 1.700 årlige administrative tilsyn og

somheder, der skal have tilsyn, og at indsatsen

fra ca. 300 til ca. 700 årlige fysiske tilsyn.

målrettes de virksomheder, hvor der er størst
risiko for, at reglerne ikke bliver overholdt, samt

Med aftalen om Klimaplan for en Grøn Affalds-

at antallet af tilsyn øges.

sektor i 2020 aftalte regeringen og aftalekred-

Samtidig lægger regeringen op til, at tilsynet

sen at styrke tilsynet med eksport og import

med virksomheders affaldshåndtering styrkes,

af affald samt skærpe tilsynet med de danske

så genanvendeligt affald faktisk genanvendes i

Det er aftaleparterne bag Klimaplan for en grøn

virksomheders håndtering af affald.

stedet for at gå op i røg. Det betyder mere fokus

affaldssektor og cirkulær økonomi, der tæller

på sortering af erhvervsaffald som for eksempel

Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

byggeaffald, madaffald og plastikaffald.

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og

Derfor skal langt flere lastbiler lastet med affald

Alternativet, som skal forhandle om et styrket

fremover stoppes og have lasten og papirerne
tjekket ved grænseovergange, havne og på lan-

Virksomhederne har pligt til at sortere og gen-

devejene. Hvis de bryder reglerne, vil de kunne

anvende deres affald, og det sker i dag i for

affaldstilsyn.
Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

EKSPORT- OG IMPORTTILSYN:
Eksport- og importtilsynet består af både administrative og fysiske tilsyn.
• Administrative tilsyn sker på baggrund af henvendelser fra for eksempel
udenlandske miljømyndigheder, Toldstyrelsen eller politiet til Miljøstyrelsen
om konkrete affaldstransporter, som muligvis kan have overtrådt reglerne
i transportforordningen.
• Fysiske tilsyn sker ved grænseovergange, på landevejene og på havnene
i samarbejde med politiet og ofte også Toldstyrelsen.
AFFALDSTILSYN HOS VIRKSOMHEDER:
Det styrkede affaldstilsyn af virksomheder vil bestå af både administrative
og fysiske tilsyn.
• Et administrativt tilsyn af virksomheder er et databaseret tilsyn, hvor
virksomhedens affaldsdata sammenholdes med data fra sammenlignelige
virksomheder, der overholder gældende regler.
• Et fysisk tilsyn, er et fysisk besøg hos virksomheden, hvor virksomhedens
affaldshåndtering gennemgås af tilsynsmyndigheden.
ANTALLET AF TILSYN ØGES I TO TRIN:
• Fra 2024 skal der årligt være ca. 25.000 administrative tilsyn og ca. 5.000
fysiske tilsyn.
• Fra 2027 bliver der igen skruet op for antallet af tilsyn, hvis det fortsat
vurderes, at der er grundlag for at øge tilsynsfrekvensen yderligere. Der
bliver årligt ca. 135.000 administrative tilsyn og ca. 25.000 fysiske tilsyn.

FN - aftale om plastikforurening i verdenshavene
Der skal ikke være plastikforurening til vands

ender i en vis udstrækning i fødekæderne og i

landene har vedtaget en resolution, som forplig-

og til lands. FN-landene har vedtaget, at der

sidste ende også i menneskeføde. Det anslås,

ter FN-landene til at eliminere udledningen af

skal laves en bindende global aftale om at

at den akkumulerede plastikmængde i 2030 vil

plastikaffald og mikroplastik fra affaldskilder til

bekæmpe plastikforurening. En aftale, som EU

være fordoblet i forhold til nu.

lands og til vands. Første skridt er at nedsætte

og de nordiske lande længe har skubbet på for
at få gennemført.

8

en forhandlingskomité, der skal udforme den
FN-landenes miljøministre har igangsat arbejdet

globale aftale, som skal have fokus på alle

med en bindende global aftale for plastikfor-

aspekter af plastikproduktionen. Det forventes,

Det flyder med plastikaffald i naturen både på

urening med fastsatte mål, og som skal være

at der foreligger en bindende aftale i 2024.

landjorden og i havet og i vandløb. Affaldet

bindende for samtlige medlemslande. Medlems-

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Få bugt med bjørneklo
Som grundejer har I pligt til at
bekæmpe kæmpebjørneklo.
Planten er både invasiv og giftig.
Dens saft kan give voldsomt
udslæt. Får planten lov at
sprede sig, danner den tætte
bevoksninger, der fortrænger
andre planter.
Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik

I Glostrup har vi ligesom vore nabokommuner
problemer med kæmpebjørneklo. Derfor har
Glostrup Kommune gennem mange år haft
fokus på at bekæmpe bjørneklo på egne arealer.
Vi har desuden udarbejdet en indsatsplan for

le eller buskrydder. Det kræver dog, at I er

strueres. Kom planterne i en sort sæk og aflever

bekæmpelse. I den er hele Glostrup Kommune

vedholdende og gentager slåningen over en

dem til forbrænding på genbrugsstationen.

udpeget som indsatsområde. Alle grundejere

årrække.

Tidsfrister for bekæmpelse

har derfor pligt til at bekæmpe bjørneklo på
egen grund.

• Tildæk planterne: I stedet for at slå

Kæmpebjørneklo blomstrer i juni/juli og frøene

planterne, kan I tildække området med en

spredes fra august og oktober. Planterne forme-

Sådan bekæmper I bjørneklo

presenning, ukrudtsdug eller UV-uigennem-

rer sig kun ved spredning af frø. Det er derfor

Bjørneklo kan bekæmpes med blandt andet

trængelig plast. Det kan fjerne hovedparten

vigtigt at bekæmpe bjørneklo, inden planten

opgravning, rodstikning, slåning og tildækning.

af planterne i løbet af en sæson. Husk at

smider frø.

Den bedste metode afhænger af antallet af

fjerne afdækningen i august, så lokale plan-

planter samt stedets fysiske forhold som jord-

ter kan sprede sig i løbet af efteråret. Følg

Det er nødvendigt at bekæmpe bjørneklo

bund, tilgængelighed mv. For at skåne naturen

op med opgravning eller rodstikning af de

mindst tre gange årligt fra juni-august:

og vores drikkevand anbefaler vi at undgå brug

tilbageværende planter i foråret.

• 1. bekæmpelse: før 1. maj
• 2. bekæmpelse: før 1. juni

af sprøjtemidler:

Ryd op og destruer planterester

• 3. bekæmpelse: før 1. juli

• Opgravning og rodstikning: Har I enkelte

Sørg for ikke at efterlade blomsterskærme fra

• 4. bekæmpelse: før 15.august.

planter er det mest effektive at grave dem op.

bjørneklo på jorden. En enkelt plante kan smide

Alternativt kan I rodstikke planterne ved at

omkring 20.000 frø. Frøene kan være spiredyg-

Bjørneklo er et fælles ansvar

skære roden over i 20-25 centimeters dybde.

tige i jorden i op til 10 år og kan modne selv

Skal vi have bugt med kæmpebjørneklo, er det

Så dør planterne.

efter planten er fældet.

vigtigt, at alle grundejere gør en indsats for
at bekæmpe planterne. På grund af den mål-

• Slå planterne: Har I en mindre bestand

Derfor er det vigtigt at fjerne så mange planter

rettede og vedholdende indsats gennem flere

af planter, kan I kappe blomsterskærmene

og blomsterskærme som muligt. For at undgå

år er bjørneklo i dag kun et mindre problem i

inden blomstring. Det kan I gøre med fx en

spredning skal alle planter og planterester de-

Glostrup Kommune.

BESKYT JER MOD PLANTESAFT
Brug beskyttelsesbriller, lange gummihandsker og vandafvisende tøj, der dækker hele kroppen.
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Hjælp fisken
– beskyt vores vandmiljø
Begræns brugen af miljøfremmede stoffer i din virksomhed og hæld ikke kemikalier, olie eller maling i
kloakken.
Af Center for Miljø og Teknik,
Glostrup Kommune

• Opbevar motordele, skrot og kemikalier

Processpildevand fra virksomheder kan indehol-

overdækket og på tæt belægning, hvor

de olie, tungmetaller og andre miljøfremmede

eventuelt spild kan tilbageholdes. Se vores

stoffer, som ledes via spildevandsledningen til

Miljøfremmede stoffer i vores spildevand kan

forskrift for opbevaring af farligt affald på:

renseanlægget. Glostrup Kommune skal give

forurene både kysten, vandløb og søer. Det er

www.glostrup.dk/erhvervsaffald

tilladelse til, at vandet kan ledes til kloakken.
Indeholder vandet eksempelvis olie, vil vi stille

derfor vigtigt, at I er opmærksomme på miljø
fremmede stoffer, og hvad I hælder i kloakken.

Renseanlægget klarer ikke alt

krav om, at det skal passere en olieudskiller.

Spildevand fra indendørs afløb og virksom-

Regnvandsriste er kun til regnvand

heder ledes til Spildevandscenter Avedøre

Visse miljøfremmende stoffer er meget skade

Ikke alle ved at der findes to kloaksystemer i

(BIOFOS), før det føres til Køge Bugt. I de fleste

lige for vandmiljøet, og nogle kan være svære at

Glostrup Kommune. I Ejby, det nordlige Hvis

virksomheder vil rengøringsvandet ikke indehol-

udskille fra spildevandet. Hvis stofferne er ska-

singe og det sydvestlige Glostrup er spildevand

der specielt miljøfarlige stoffer, og I kan derfor

delige for de bakterier, der renser spildevandet

og regnvand adskilt i separate kloaksystemer.

hælde vandet i toilet eller gulvafløb. Nogle

for organiske stoffer, kan det give driftsproble-

Det betyder, at det kun er spildevand fra toilet-

lovlige rengøringsmidler som fx klorholdige pro-

mer på renseanlægget. Hvis jeres vand fra ren-

ter, vaske og indendørs gulvafløb, der ledes til

dukter kan dog være skadelige for vandmiljøet.

gøring indeholder fx slibestøv, kemikaliespild,

renseanlæg. Regnvand fra tage, veje og stier

I bør derfor, så vidt det er muligt, begrænse

olie eller maling fra gulve og maskiner, må I ikke

mv. føres til nærmeste vandløb.

jeres brug heraf.

hælde det i toilet eller gulvafløb.

Vandet i regnvandskloakken renses kun sparsomt i sandfang og olieudskillere, før det løber
gennem vandløb, søer og moser for til sidst at
ende i havet ved Køge Bugt. Derfor kan vand
fra rengøring, vaskevand fra bilvask og uhensigtsmæssig udendørs opbevaring af motordele,
skrot og kemikalier let forurene naturen.
For at undgå forurening er det en god grundregel, at regnvandsristene på parkeringspladser og i vejkanten ikke bruges til andet
end regnvand. Se om din virksomhed ligger
i et område med separat regnvandskloak på:
www.glostrup.dk/hjælpfisken

Sådan skåner I regnvandssystemet
• Regnvandsristen er kun til regnvand.
Skyl snavs og sæbevand ud i toilettet eller et
indendørs afløb.
• Brug vaskehal ved bilvask. Hvis I selv
vasker biler, skal det foregå på en godkendt
vaskeplads med sandfang og olieudskiller.
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Regnvand og spildevand ledes ud i hvert sit system. Regnvandet bliver ikke renset, inden det
ledes ud i naturen, så undgå spildevand i regnvandssystemet.

HJÆLP FISKEN

Husk at:
• regnvandsriste på pladser og langs veje kun er �l regnvand
• sæbevand og andet spildevand skal skylles ud i toilet eller håndvask
• maling, olie og andre kemikalier skal aeveres som farligt aﬀald
I mange områder af Glostrup er der
seperatkloakeret. Det vil sige, at
spildevandet fra toilet og vask ledes �l
rensningsanlægget, mens vand fra veje,
tage og iser ledes �l det nærmeste
vandløb.
Derfor er det særligt vig�gt, at du undgår,
at kemikalier, olie og sæbe ender i
regnvandskloakken.

Indendørs akƟviteter
Gulvvask
Gulvvaskevand skal hældes ud i toile�et, i
en håndvask eller i et indendørs
gulvaøb.

Udendørs akƟviteter
Vask
Udendørs vask eller afskylning af biler
og materiel må kun foregå, hvis der er
etableret en vaskeplads med sandfang
og olieudskiller, som er �lslu�et klokakken.
Håndtering af kemikalier
Der må kun foregå omhældning af
kemikalier udendørs, hvis der er tæt
belægning uden aøb �l kloak.
Husk at asfalt og SF-sten ikke er tæt
belægning!
Husk spildbakke og overdækning:
• ved opbevaring af kemikalier
• ved opbevaring af ydende, farligt
aﬀald
Ring 112
I �lfælde af større spild eller uheld, hvor
der er risiko for, at kemikalier er udledt �l
kloakken, skal virksomheden forsøge at
afværge situa�onen.
• Forsøg at standse forureningen
og/eller dens spredning
• Alarmér Alarmcentralen på tlf. 112
• Orienter Glostrup Kommune
om uheldet, senest førstkommende
hverdag på tlf. 43 23 61 60
(indenfor rådhusets åbnings�d).

Sådan skåner I rensningssystemet

Derfor bør vi undgå miljøfremmede

pelsesmidler, opløsningsmidler, medicin og

• Brug miljømærkede rengøringsproduk-

stoffer

blødgørere til plastik. Naturligt forekommende

ter. Miljømærkerne stiller krav til indholds-

Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for en

miljøfremmede stoffer omfatter for eksempel
tungmetaller, okker og næringssalte.

stoffernes påvirkning på miljø og sundhed.

stor gruppe stoffer. Nogle af stofferne er na-

• Undgå produkter, der er faremærkede

turligt forekommende, men er miljøfremmede,

som miljø- eller sundhedsskadelige. De kan

når de optræder i større koncentrationer, end

Miljøfremmede stoffer kan være giftige for plan-

fx være mærket med et kryds eller med fare

man normalt finder dem i naturen. Stofferne

ter, dyr og mennesker, og mange af stofferne

mærket for miljøfare. Brug alternativer til

kan også være skabt af mennesker, og bør som

har naturen svært ved at nedbryde. Nogle af

klor.

sådan slet ikke findes i naturen.

de miljøfremmede stoffer kan være hormonfor-

• Brug automatisk dosering, målebægre,

styrrende. Det betyder, at de påvirker processer

pumpesystemer mv. til at sikre en passende

Eksempler på menneskeskabte miljøfremme-

i kroppen på mennesker og dyr, som normalt

dosering af rengøringsmidler. Den rette

de stoffer er skadedyrs- og ukrudtsbekæm-

styres af kroppens egne hormoner.

dosering er anført på etiketten og/eller i
brugsanvisningen
• Undgå at overdosere rengøringsmidler.
Overdosering gør ikke rengøringsmidler
mere effektive. Men det øger risikoen for
skadelig virkning på medarbejdere, udstyr
og miljø.
• Opbevar kemikalier forsvarligt. Se kommunens forskrift på:

KONTAKT
Har I spørgsmål eller er i tvivl om noget, så kontakt os:
Glostrup Kommune
Center for Miljø og Teknik
Miljø
4320 6160
miljo@glostrup.dk

www.glostrup.dk/erhvervsaffald
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